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ROTARY OPENS OPPORTUNITIES
Kære Rotarianere i Distrikt 1461
Velkommen til det fjerde nyhedsbrev for guvernøråret 2020-2021.
Vi skulle have bragt et fyldigt referat og masser af billeder fra årets
distriktskonference, men sådan kom det ikke til at gå. Det må
vente til februarnummeret.
I stedet kan I så læse om bl.a. World Polio Day – som alle klubber
opfordres til at markere på jeres møde i uge 43 – også selvom I
måske ikke holder det.
Desuden opslag om ny AG4 og et spændende indlæg om et
særdeles frugtbart samarbejde mellem to klubber i distriktet.

Oktober 2020

I dette nyhedsbrev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guvernørens leder
Covid-19 og klubmøder
World Polio Day
Virtuelt Årsmøde
Ny chair for RLI
Stillingsopslag: AG 4
AG-erne har ordet
Nye medlemmer
Kalender

Rigtig god fornøjelse!
Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft

SE MERE PÅ: www.rotary.dk

2. BØLGE AF COVID-19 SÆTTER SINE SPOR,
- OGSÅ I DISTRIKT 1461
Bedst som vi syntes, at det danske samfund havde fået styr på Covid-19 epidemien, så udviklede
smittetal og smittespredningen sig voldsomt i Danmark. Endda så meget så Regeringen var nødsaget
til at indføre nye restriktioner, - herunder at reducere forsamlingsforbuddet til 50.
I Distrikt 1461, og i værtsklubben Haderslev Hertug Hans Rotary Klub for guvernøråret 2020/21,
holdt vi længe vejret i håb om, at smitten blev reduceret hurtigt igen, så vi kunne gennemføre det
sidste store arrangement i året: Distriktskonferencen. Et arrangement, som et meget aktivt team af
rotarianere havde lagt megen energi, sjæl og tid i at bygge op i detaljen og med mange aftaler med
indlægsholdere, forplejning o.s.v. sammen med Haderslev Katedralskole, der viste stort format i
samspillet med Rotary.
Teamet bag Distriktskonferencen 2020/21 ville naturligvis gerne vise, at også de kunne leve op til de
flotte arrangementer i Guvernøråret 2020/21, som andre teams havde afviklet i relation til PETS og
Instruktionsmødet den 11. marts 2020 med 214 tilmeldte, og hvor Rane Willerslev på en historisk dag
kunne oplyse, at ”i morgen lukker Danmark ned”. Men også den smukke kædeoverrækkelse i Johans
Tipi med i alt ca. 75 deltagere en dejlig sommeraften den 30. juni 2020, og den velbesøgte og gennemførte Governors Dish med 60 meget tilfredse golfspillere, bidrog til et højt forventningsniveau
i forhold til Distriktskonferencen 2020/21.
Hele 192 rotarianere fra hele Distrikt 1461 havde kvitteret for et flot program og tilmeldt sig
Distriktskonferencen, som kunne gennemføres i omfang og antal efter lovgrundlaget om afvikling af
idræts-, kultur- og konferencearrangementer med fortrinsvis siddende deltagere med op til 500.
Efter grundige overvejelser i forhold til smittetal og den fortsatte smittespredning, og også
Sundhedsstyrelsens opfordring om at aflyse alle arrangementer på uddannelsesinstitutioner spillede
ind, da teamet anbefalede guvernøren at udsætte Distriktskonferencen til 30. januar 2021.
Efterfølgende har vi ikke modtaget en eneste kritisk bemærkning om udsættelsen, - tværtimod har
rigtig mange i klubberne, distriktet og også i Rotary International rost os for at tage ansvar for, at
Rotaryorganisationen ikke kom til at bidrage til smittespredningen. Så alt i alt blev en potentiel
negativ historie vendt til noget positivt, selvom beslutningen var svær, - for vi ville jo så gerne. Mange
tak for de mange velmente hilsener.
Det obligatoriske Årsmøde, der traditionelt er en integreret del af distriktskonferencen blev i stedet
afviklet i ydmyge rammer som en virtuel (Zoom) konference på den oprindeligt planlagte dag, og det
planlagte tidspunkt, lørdag den 3. oktober 2020, så alle formelle dele af Guvernøråret 2020/21 kunne
afsluttes indenfor vedtægtens tidsfrister.
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020-21

Kom i dialog med den nye distriktsguvernør
Jens Kaptain besøger i august, september, oktober og november alle 46 klubber
i Distrikt 1461.
Besøgene er tilrettelagt med et teoretisk indlæg og derefter er der dialog og
debat med guvernøren.
Mød op i din klub og vær med til at sætte dagsordenen.
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COVID-19 og klubmøder
Efter at have gennemført over halvdelen af guvernørbesøgene i klubberne i Distrikt 1461, kan det
konstateres at langt hovedparten af klubberne gennemfører de sædvanlige ugentlige og/eller 14.
dagsmøder på trods af den aktuelle opblussen af COVID-19 epidemien i september/oktober 2020.
I alle besøgte klubber er der omhyggeligt indført forebyggende sikkerhedsforanstaltninger. Mange
steder synges der ikke, - nogle steder afløses sangen med afspilning af en af Phillip Faber’ sange fra
tidligere på året eller enkeltpersoner læser en sang op, og andre har sat sangen ved møder på stand
by for at forebygge luftbåren Corona-smitte.
Tilsvarende er alle opmærksom på forsamlingsforbuddet på max. 50 deltagere, afstandskravene og
opstilling af ekstra borde samt brugen af mundbind på vej ind på og ud af hoteller og restauranter.
Det er herudover væsentligt at gøre meget ud af håndvask og benytte håndsprit. Det udvises alle
steder stor iderigdom for at finde alternativer til det traditionelle danske håndtryk som velkomstog/eller afskedshilsen.
Der ses aktuelt sjældent buffeter, men derimod servering på tallerken og evt. kold mad, der på
forhånd er pakket ind i cellofan.
I skrivende stund har 4 klubber
lukket ned til efter efterårsferien i
uge 42, mens en enkelt har lukket
frem til starten af november 2020.
Præsident Szocska fra
Christiansfeld har fået den ide, at
som alternativ til at lukke ned (det
koster medlemmer, når vi lukker
ned, siger han), så kan man i stedet
afvikle udvalgsmøder på skift hos
medlemmerne i det enkelte udvalg
hver uge og allerede nu begynde at
forberede næste års indsats. Den
ide bæres herved videre til alle.

Måske også nogle gode råd til vores Rotarymøder?

Under alle omstændigheder er det
væsentligt, at vi i Rotary passer på
hinanden, følger myndighedernes
råd og vejledninger for at forebygge
Corona-smitte, og så i øvrigt
undgår at sætte alt i stå, som det
var tilfældet i de 4 mdr. fra marts
til juni 2020. Vi er alle klogere nu
og har lært, hvordan vi forebygger
smittespredning og bryder
smittekæder via mange af
forannævnte tiltag.
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21

at
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World Polio Day: Lørdag den 24. oktober 2020 (uge 43)
I forbindelse med opfordringen til distriktets klubber om at dedikere klubmødet i uge 43 til
udryddelse af Polio, sender Polioudvalget hermed som lovet de seneste opdateringer:
•

•

Det afrikanske kontinent blev erklæret Poliofrit den 25. august 2020, da der ikke er set nye
tilfælde de sidste 3 år. En meget vigtig milepæl i bekæmpelsen af Polio. Der skal dog fortsat
vaccineres så længe der findes virus noget sted i verden.
Der findes desværre fortsat nye tilfælde af Polio i både Pakistan og Afghanistan. To områder
hvor det er ekstremt vanskeligt at få alle børn vaccineret og det kan være med livet som
indsats for dem, der går fra dør til dør for at vaccinere børnene.
Pr. 1. oktober 2020

Pr. 1. oktober 2019

Pakistan

67

67

Afghanistan

37

17

104

84

I alt

Som det ser ud lige nu, er situationen værst i Afghanistan, og det er bekymrende at der er en stigning i
antal nye tilfælde i forhold til samme dato sidste år.
Rotary startede sit Polioprogram i 1988 og det har betydet at knap 19 millioner i dag kan gå fordi de
ikke fik lammelser af Polio – det er 650.000 om året. Hvis Polio ikke udryddes nu, betyder det at om
10 år kan 200.000 børn hvert år få lammelser grundet Polio.
Mere end 3 milliarder børn er immuniseret siden 1988 og alene i 2019 blev mere end 430 millioner
børn immuniseret i mere end 40 lande og der blev anvendt tæt ved 1,2 milliard doser vaccine. Det
koster 3 dollars at sikre et barn mod Polio.
2020 har lært os meget om virus i forbindelse med Covid19 pandemien. Både Covid19 og Polio-virus
kan ikke kontrolleres uden vaccine. Når vi taler om Polio har vi en vaccine der er effektiv, men den
skal gives til alle for at få bugt med sygdommen. Sygdommen kopper, der også skyldes et virus, er
udryddet globalt, så vi ved det kan lade sig gøre – men det kræver vaccine, ihærdig vaccination og
tilstrækkelig økonomi.
Distriktets Polioudvalg opfordrer klubben til at støtte End Polio Now i uge 43, hvor der er lagt op til
en samlet distriktsindsamling. Bidrag bedes indsat på distriktets foundationkonto: 7045 0001010642.
Husk at skrive klubbens navn og ”Polio”.
Hvis klubben ikke holder møde i uge 43 grundet Corona så støt Polio med det middagen koster.
Der er tidligere udsendt ideer og materiale om Polio, deriblandt en tipskupon og hvis klubben vil
anvende denne tipskupon, kan klubben få en svarkupon tilsendt ved at skrive til anette@lowert.dk
Sammen med venlige hilsner fra distriktets Polioudvalg er der til sidst blot at ønske klubben et rigtig
godt klubmøde med fokus på udryddelsen af Polio og husk:
A Win for Polio is a Win for Global Health!
Anette Carling Løwert,
CHAIR END POLIO
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Virtuelt Årsmøde i Distrikt 1461
Begrundet i den aktuelle Covid-19 epidemi har Årsmødet i Distrikt 1461 været afviklet virtuelt som en
Zoom-konference lørdag, den 3. oktober 2020 kl. 13.45 -15.15.
Det er naturligvis en ganske anderledes oplevelse at holde indlæg uden at kunne se deltagerne i
øjnene og uden at høre de spontane tilbagemeldinger og klapsalver. Men nye udfordringer kræver nye
løsninger. Som en nødløsning for at kunne leve op til vedtægterne i Distrikt 1461 om afvikling af et
årsmøde inden udgangen af november 2020, blev den virtuelle løsning benyttet i denne særlige
situation.
Ved årsmødet afgav afgående Distriktsguvernør Elsebeth Christmas Møller sin beretning for
guvernøråret 2019/20. Denne beretning var på forhånd lagt ud på distriktets hjemmeside, og
tilsvarende var tilfældet med alle øvrige årsrapporteringer fra udvalgene, og materialer fra Rotary
Danmark og Rotary Danmarks Ungdomsudveksling.
Distriktskasserer Kresten Lei gennemgik grundigt regnskabsresultatet for 2019/20, hvor der var et
nettooverskud på kr. 177.431. Dette var primært begrundet i manglende aktiviteter i den ca. 4 mdr’.’s
periode, hvor alle Rotary aktiviteter stort set var lukket ned. Årsmødet/generalforsamlingen
godkendte, at dette overskud blev disponeret som overført resultat. Dette bevirker, at distrikts
kapitalkonto, pr. 30.06.2020, er kr. 562.343,00. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og
dermed er det økonomiske grundlag i Distrikt 1461 konsolideret set i forhold til tidligere års
betragtelige underskud. Der vil herefter være mulighed for investeringer i de kommende år.
Som det eneste indkomne forslag var afstemning om justerede vedtægter for Rotary Danmark. For at
ingen skulle være i tvivl om afstemningsresultatet i en tid, hvor det kunne være svært at mødes fysisk,
var der udskrevet en skriftlig afstemning den 9. september 2020. Resultat af denne afstemning var
meget tilfredsstillende i Distrikt 1461, idet alle 69 mulige valgmænd i klubberne stemte for forslaget.
I forbindelse med guvernørens planer for 2020/21 løftede Distriktsguvernør Jens Kaptain sløret for et
stærkt fællesskab i den nye guvernørgruppe, der efter inspiration fra medlemmerne af Distriktsrådet
den 25. juni 2020, har formuleret et fælles indsatsgrundlag for årene 2020-23. Dette præsenteredes
som en ”Strategi- og Handlingsplan 2020-23”, der indenfor 14 dage efter Årsmødet udsendes til alle
præsidenter/klubber og uploades som et særligt notat i ”Værktøjskassen” på hjemmesiden, som alle
rotarianere i distriktet har adgang til.
Endelig blev der trukket lod til nomineringskomiteen vedr. Distriktsguvernør 2023/24.
Nomineringskomiteen kom til at bestå af:
•
•
•
•
•
•

Børkop RK med Fredericia-Lillebælt RK som suppleantklub
Gråsten RK med Rødekro RK som suppleantklub
Otterup RK med Svendborgsund RK som suppleantklub
Haderslev RK med Kolding RK som suppleantklub
Odense Hunderup RK med Odense Carolinekilde RK som suppleantklub
Assens RK med Faaborg RKsom suppleantklub

Der henvises i øvrigt til selve referatet af årsmødet/generalforsamling på hjemmesiden under
dokumenter/ 2020-21/ årsmøde underskrevet af dirigent advokat Kasper Stjernegaard og
distriktssekretær Anne Sophie Brodersen som referent.

Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21
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Ny Chair for Rotary Leadership Institute (RLI)
i Distrikt 1461
Efter opslag er funktionen som Chair for RLI besat af Hanne Aalling
Risager med virkning fra sommeren 2021.
Hanne Aalling Risager er Direktør for eget firma
RessourceDetektiven og vant til både at undervise og planlægge og
tilrettelægge undervisningsforløb og ikke mindst arbejde med
medarbejderudvikling på forskellige niveauer.
Hun har arbejdet med begreber som autensitet, indlevelse,
inddragelse og tydeligt lederskab.
Hanne Aalling Risager har et solidt erfaringsgrundlag fra Rotaryorganisationen i Tønder Rotary Klub,
hvor hun har været medlem siden 2008. Hun har bl.a. har været Counsellor fra 2012-15, præsident i
2015/16 og været med til at arrangere og facilitere ”Ny i Rotary”. Hun modtog i 2018 Paul Harris
Fellow for en stabil og solid indsats i klubben.
Hanne Aalling Risager vil være under oplæring både i efteråret 2020 og samtidig være ”føl” i
forbindelse med kommende RLI-forløb i foråret 2021.

Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21
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Ny Assisterende Guvernør (AG) til Distrikt 1461,
Område 4, søges
Stillingsopslag
Idet den aktuelle AG i Område 4 har valgt at trække sig,
p.g.a. arbejdspres i sin private virksomhed og øvrige
frivillige indsatser, opslås AG-funktionen til besættelse
snarest muligt og senet 31. december 2020.
AG-funktionen i område 4 er bindeleddet mellem
klubberne: Assens, Bogense, Ejby, Haarby-Glamsbjerg,
Middelfart, Otterup og Aarup og den til enhver tid
siddende distriktsguvernør.
Traditionelt varetager AG’eren funktionen i en fuld treårig periode, og har således mulighed for at
lære områdets klubber at kende, og kan samtidig rådgive, sparre og understøtte klubberne og/eller
videreformidle behov for indsatser til distriktets øvrige specialfunktioner.
Der er i alt 6 AG-funktioner i Distrikt 1461, der, - ud over den løbende og ofte tætte kontakt til
distriktsguvernøren -, også deltager i 3 - 4 årlige møder med guvernørgruppen og 2 årlige møder i
Distriktsrådet. Herudover medvirker AG’eren i introduktionen af kommende præsidenter i PrePETS
møderne, er facilitator på PETS og indgår i guvernørbesøg i området. AG’eren deltager endelig i den
årlige distriktskonference og i et AG-seminar i distriktet og tilsvarende i et udviklingsseminar med
alle AG’ere på landsplan i Rotary Danmark regi.
Der er tale om en ualmindelig spændende og vigtig funktion i Rotary’s organisation, hvor der er
mulighed for står indflydelse, personlig udvikling og stor berøringsflade specielt til klubberne, men
også til distriktets ledelse og øvrige funktionsområder.
I forhold til dine kompetencer vægtes mere det personlige og drivet i udviklingsorienterede
sammenhænge end formelle titler i et stort Rotary CV. Men det er selvfølgelig væsentligt at have et
solidt kendskab til Rotary organisationen generelt og lysten til at sætte sig ind i resten. Hvis du ikke i
forvejen har gennemført et RLI forløb, tilbydes du dette i foråret 2021.
Har du lyst til at høre mere om denne AG-funktion og komme med på et nyt AG-hold, der er under
opbygning, så ring gerne på mobil 2577 2100 og/eller send en kortfattet ansøgning SENEST 21.
OKTOBER 2020 til distriktsguvernør Jens Kaptain, dg1461-2021@rotary.dk eller
kaptain.haderslev@mail.dk.
Venlig hilsen
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21
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”AG’erne har ordet” v/Hanne Sanko, AG 3
Flot samarbejde mellem to klubber om ”Fitness for alle”

Jeg har oplevet et fantastisk samarbejde mellem to Rotary klubber, nemlig Børkop og Vejlefjord RK, i
forbindelse med projektet "Fitness for alle" i Gårslev.
De to klubber har tilsammen samlet kr. 60.000,00 sammen, som er anvendt til etablering af en
udendørs klatrevæg.
Følgende kan fremhæves:
•
•
•
•
•
•

flot samarbejde både med igangsætning og udførelse af projektet
kammeratskabet på tværs var igen i højsædet
PHF-nåle uddelt til de to initiativtagere til projektet
et projekt som er kendt i hele Danmark, da der er tale om kun 3 centre i Danmark, som
tilbyder "Fitness For alle" uanset bevægelighed
fuld eksponering i både det lokale dagblad Trekantens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad samt
journalist tilbragte en Rotary aften og fik dermed mere indblik i Rotary
indvielse af projektet af H.K.H. Prinsesse Benedikte og tilmed TV2 - bedre kan det vis ikke
gøres.

Som ny AG’er har det været en fornøjelse at se på fra sidelinjen, hvordan alt er gået op i en højere
enhed.

Hanne Sanko,
Assisterende Guvernør Distrikt 1461, område 3
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ASSISTERENDE GUVERNØRER
(AG’ER), DISTRIKT 1461 2020-21
Område 1
AG Christiane Franziska Pliscke
Tønder Rotary Klub
E-mail: christiane-dk@live.dk
Klubber: Gråsten, Nordborg,
Padborg-Kruså, Rødekro, Sønderborg,
Sønderborg Syd, Tønder, Aabenraa

VELKOMMEN TIL NYE
MEDLEMMER
Børkop:
Søren Martin Knudsen
Steen Reimers
Haderslev:
Jørgen Høi
Middelfart:
Lars Vangsgaard

Område 2
AG Henning Christoffersen
Haderslev Rotary Klub
E-mail: hc@skipperhuset-as.dk

Odense Hunderup:
Henrik Bryld
Ole Kragh Møller

Klubber: Christiansfeld, Haderslev,
Haderslev Hertug Hans, Rødding,
Toftlund, Vamdrup, Vejen, Vojens

Svendborgsund:
Jens Christian Møller

Område 3
AG Hanne Sanko
Børkop Rotary Klub
E-mail: hanne.sanko@gmail.com
Klubber: Børkop, Egtved, Fredericia,
Fredericia Lillebælt, Kolding, Koldingfjord,
Koldinghus, Vejlefjord, Vejle Nord, Vejle Syd

Toftlund:
Marianne Sørensen
Jytte Lund
Aabenraa:
Anne-Mette Faurholm Michelsen

Område 4
AG Inge Dahl
Assens Rotary Klub
E-mail: info@ingedahlconsulting.dk

KALENDER,
November 2020

Klubber: Assens, Bogense, Ejby,
Haarby-Glamsbjerg, Middelfart,
Otterup, Aarup

Guvernørbesøg:

Område 5
AG Henrik Dyhr
Odense Carolinekilde Rotary Klub
E-Mail: Henrik.dyhr@mail.dk
Klubber: Nyborg, Odense Carolinekilde,
Odense City, Odense H.C. Andersen,
Odense Hunderup, Odense Sct. Knud
International, Sct. Alban Roteract.

Område 6
AG Niels Christian Ganderup
Svendborg Sydfyn Rotary Klub
E-mail: nc@ganderup.dk
Klubber: Faaborg, Langeland, Ringe,
Svendborg, Svendborg Sct. Jørgens,
Svendborg Sydfyn, Svendborgsund

02.11.20:
03.11.20:
04.11.20:
05.11.20:
09.11.20:
10.11.20:
11.11.20:
16.11.20:
17.11.20:
18.11.20:
19.11.20:
23.11.20:
24.11.20:
25.11.20:
26.11.20:
30.11.20:

Tønder
Aabenraa
Rødekro
Toftlund
Gråsten
Haderslev Hertug Hans
Odense H.C. Andersen
Sønderborg
Nordborg
Padborg/Kruså
Vejen
Rødding
Vojens
Vamdrup
Haderslev
Koldingfjord

Øvrige begivenheder:
14.11.20: RD - bestyrelse (vintermøde)

Guvernør

Nyhedsbrevsredaktør

Jens Kaptain
Bragesvej 23
6100 Haderslev
Mobil: 2577 2100
Mail: dg1461-2021@rotary.dk

Peter Thode Loft
Grønlandsvej 13
6100 Haderslev
Mobil: 4019 1010
Mail: peter@thodeloft.dk
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